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ДВОЙКИ-МЪЖЕ 

2010 година 
 

НАРЕДБА 
 

І. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

1. В КУПА на БУРГАС (КБ) могат да участват тенис-любители и 
бивши професионалисти (играли до 2000 година в турнири от републикан-
ския календар). 

ІІ. РЕГЛАМЕНТ 

1. Участниците в КБ играят през сезон 2010 г. всеки мач с различен 
партньор. 

2. Срещите се играят в 2 от 3 тай-брейк сета. 

3. За всяка победа се присъждат по 2 точки, a за загуба по 0 точки. 

4. При равни точки в крайното класиране се взима под внимание: 
 сетова разлика 
 геймова разлика 

5. Мачовете се играят по предварително определен график (при не-
възможност на някой от участниците да играе в определения ден и час, в 
края на всеки месец се предвижда ден за изиграване на отложени срещи). 

6. Броят на мачовете през сезона е според количеството на записали-
те се за участие. 

7. Срок за записване за участие: 15.03.2010 г. 

8. Такса за участие: 10 лв. на мач. 



9. Награди: на заключителната гала-вечер ПОБЕДИТЕЛЯТ ще полу-
чи голямата КУПА на БУРГАС. Ще бъдат наградени първите 8 тенисисти 
в крайното класиране и раздадени индивидуални призове. 

III. РЪКОВОДСТВО НА КБ 

1. Директор - Румен Кайряков. 
2. Главен съдия - Петър Михалев 
3. Супервайзър - Димитър Велков Председател ТК “Приморец” 

IV. ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧАСТИЕ И ЖРЕБИЙ 

1. Всеки желаещ да участва в мачовете на КУПА на БУРГАС трябва 
да попълни анкетен лист, който да бъде изпратен на сайта на ТК ”Примо-
рец” най-късно до 15.03.2010 г. 

2. Жребият ще бъде изтеглен седмица след тази дата, когато ще бъде 
обявен и графика на мачовете за сезона. 

V. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Информация за резултатите от мачовете и временното класиране 
ще излиза в сайта на ТК ”Приморец”. 

2. Графикът за срещите ще бъде поставен в зависимост от датите на 
турнирите от ТЕНИС ВЕРИГА-БУРГАС 2010. 

3. Мачовете от първенството на КБ ще се играят на базата от 10 кор-
та. 
 
Директор първенство КУПА на БУРГАС: 
Румен Кайряков 

 
 
12.12.2009 г.                                                                                           гр.Бургас 

  
 


